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Nyhedsbrev TCM november 2017 
 
Først og fremmest vil vi sige tak for en god sæson, trods halvskidt vejr har vi haft et fint fremmøde. Vi har 
nu holdt møde i bestyrelse og snakket om de gode tilbagemeldinger vi fik til afslutningen. Vi vil ikke liste det 
hele op, men I får lige hovedpunkterne: 

  Arrangementer og link til tilmeldinger skal fremgå på hjemmesiden. 

 Mere information om vores sommerkonkurrence. Vi har ikke været klare nok i kommunikationen. 

 Informationsniveauet har generelt været fint 

 Vi har ikke et helt klart billede af interessen for sommerkonkurrence, men vi forventer at gentage 
den i 18 

 
Vi er nu også nået så langt at vi kan løfte sløret for nogle af vores vinterarrangementer. Der vil selvfølgelig 
komme invitationer, tættere på de enkelte arrangementer, men husk allerede nu at sætter krydser i 
kalenderen. 
 
I november starter vi med et arrangement ”Seven Days in Heaven”- Det er Jesper 
Bodskov der kommer og fortæller om sin mountain bike tur til Canada. Tilmelding 
sker her  
 
 
 

Apropos mountainbike, så vil jeg gerne reklamere for vores nye 
vinteraktivitet, nemlig vores mountainbiketure om søndagen. Vi 
starter fra klubhuset hver søndag og kører et par timer sammen. Vi 
bliver flere og flere, men der er stadig plads til mange flere. Vi 
håber at vi kan blive så mange, at vi kan begynde at holdopdele, 
f.eks. dem som kører stier, de hårde og dem som kører spor. 
 
 

 
Vi har også fastsat dato for medlemsmøde og et arrangement omkring kost og motion. Sidstnævnte 
afholdes i samarbejde med DGI, men vi skal nok komme med mere information når vi kommer tættere på. 
 
Vi arbejder også på et koncept som forhåbentlig vil kunne komme til at løbe af stablen i januar - marts, men 
mere kan vi ikke afsløre endnu, men vi er selv ret glade for ideen. 
 
Det var alt for denne gang, husk 2 ting. Tilmelding til vores klubaften og kom til søndagstræning ;o) 
 
Vigtige datoer 
21/11-2017, Seven Days in Heaven, Jesper Bodskovs tur til Canada. 
23/01-2018,  Medlemsmøde 
 27/02-2018, DGI Kost og Træning. Optimer din cykelform. 

https://doodle.com/poll/w744tezzzai9s33r

